Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
23-06-2022
F.13/19/292
NL:TZ:0000114357:F001
10-09-2019

R-C
Curator

mr. K.M. van Hassel
mr M.C.J. Jonckers

Algemene gegevens
Naam onderneming
KUZ B.V. (hierna: KUZ) voorheen handelende onder de naam @All-in Personeel
B.V.

03-10-2019
1

Gegevens onderneming
KUZ B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 60484489.
Correspondentieadres: postbus 5078, (6802 EB) Arnhem
Vestigingsadres: Kronenburgsingel 525, (6831 GM) Arnhem. Dit betreft het
adres van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Voorheen gevestigd aan de Patersw oldestraat 15 te (2545 HV) Den Haag.

03-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens opgenomen in het handelsregister bij de Kamer van
Koophandel exploiteerde KUZ een uitzendbureau.

03-10-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

03-10-2019
1

Niet bekend

Boedelsaldo
€ 0,00

03-10-2019
1

€ 1.792,67

31-12-2019
2

€ 1.792,67

24-03-2020
3

€ 1.759,39

23-06-2020
4

€ 1.759,39

22-09-2020
5

€ 1.759,39

18-12-2020
6

€ 1.759,39

10-03-2021
7

€ 1.759,39

02-06-2021
8

€ 1.759,39

26-08-2021
9

€ 1.759,39

24-03-2022
10

€ 1.759,39

23-06-2022
11

Verslagperiode
van
10-9-2019

03-10-2019
1

t/m
1-10-2019
van
2-10-2019
t/m
31-12-2019

31-12-2019
2

van
1-1-2020

24-03-2020
3

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

23-06-2020
4

t/m
22-6-2020
van
23-6-2020

22-09-2020
5

t/m
21-9-2020
van
22-9-2020

18-12-2020
6

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

10-03-2021
7

t/m
9-3-2021
van
10-3-2021

02-06-2021
8

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

26-08-2021
9

t/m
25-8-2021
van
26-8-2021

24-03-2022
10

t/m
21-3-2022
van
22-3-2022
t/m
22-6-2022

Bestede uren

23-06-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 42 min

2

24 uur 30 min

3

18 uur 30 min

4

13 uur 30 min

5

12 uur 18 min

6

41 uur 12 min

7

38 uur 12 min

8

17 uur 48 min

9

15 uur 6 min

10

17 uur 42 min

11

3 uur 0 min

totaal

218 uur 30 min

Toelichting bestede uren
De in dit verslag opgenomen informatie is grotendeels gebaseerd op informatie
uit officiële en openbare bronnen. De curator heeft op diverse manieren
geprobeerd contact te leggen met de (indirect) bestuurder van KUZ, maar de
bestuurder heeft tot nu toe op geen enkele w ijze gereageerd. De curator sluit
niet uit dat delen van het navolgende later onjuist of incompleet zullen blijken
te zijn. Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.

03-10-2019
1

Verslag 3:
Gedurende de verslagperiode heeft de curator gesproken met de (indirect)
bestuurder die beperkte informatie heeft aangeleverd. De aangeleverde
informatie geeft, samen met de informatie die de curator heeft verkregen
gedurende het gesprek met de (indirect) bestuurder, aanleiding tot nader
onderzoek naar de oorzaken en achtergrond van het faillissement. De curator
zal dit onderzoek in de komende verslagperiode vervolgen.

24-03-2020
3

Verslag 4:
Gedurende de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek gedaan
naar de oorzaken en de achtergrond van het faillissement van KUZ. In de
komende verslagperiode zal de curator enkele voorlopige bevindingen die
volgen uit het rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de rechtercommissaris. De curator zal zich beraden over het verdere verloop van het
rechtmatigheidsonderzoek en hierover in overleg treden met de rechtercommissaris.

23-06-2020
4

Verslag 5:
Gedurende de verslagperiode heeft de curator de voorlopige bevindingen uit
het rechtmatigheidsonderzoek voorgelegd aan de rechter-commissaris en
heeft de curator een voorstel gedaan voor het verdere verloop van het
rechtmatigheidsonderzoek. Na overleg met de rechter-commissaris is een
aantal vervolgstappen bepaald. In de komende verslagperiode zal de curator
nader uitvoering geven aan deze vervolgstappen.

22-09-2020
5

Verslag 6:
In de huidige verslagperiode heeft de curator uitvoering gegeven aan de in het
vorige verslag vermelde vervolgstappen, zie nader onder onderdeel (7)
Rechtmatigheid.

18-12-2020
6

Verslag 7:
Gedurende de huidige verslagperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek vervolgd en de voormalig bestuurder van
gefailleerde nadere vragen gesteld en stukken opgevraagd. Zie nader onder
onderdeel (7) Rechtmatigheid. Tevens is onderzoek gedaan naar de
vermogensbestanddelen die op enig moment op naam van gefailleerde hebben
gestaan.

10-03-2021
7

Verslag 8:
Ook tijdens de huidige verslagperiode heeft de curator het
rechtmatigheidsonderzoek vervolgd en informatie opgevraagd. Zie nader onder
onderdeel (7) Rechtmatigheid. Tevens is verder onderzoek gedaan naar de
vermogensbestanddelen die op enig moment op naam van gefailleerde hebben
gestaan.

02-06-2021
8

Verslag 9:
Tijdens de huidige verslagperiode heeft de curator nog niet alle opgevraagde
informatie ontvangen. De curator heeft daarvoor aan de betrokkenen
reminders gestuurd. Na ontvangst van de opgevraagde informatie kan het
rechtmatigheidsonderzoek vervolgd w orden.

26-08-2021
9

Verslag 10: Recentelijk heeft de curator een gedeelte van de opgevraagde
informatie ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zullen
aanvullende vragen gesteld w orden.

24-03-2022
10

Zie onderdeel (7) Rechtmatigheid.

23-06-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1: Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel is KUZ op 11 april 2014 opgericht. OAA Holding B.V.
is sinds datum oprichting enig bestuurder en enig aandeelhouder. De heer
Rebaz Ismail is enig bestuurder en aandeelhouder van OAA Holding B.V.
Volgens de gegevens in het handelsregister zijn de activiteiten per 1 augustus
2019 gestaakt.

03-10-2019
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

1.4 Huur
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1: Het faillissement is aangevraagd door de rechtspersoon naar Duits
recht Bakis Textil-Import-Export, gevestigd te Rothenstein (Duitsland). KUZ
heeft een partij kleding besteld en ontvangen, maar daar niet voor betaald. De
aanvrager heeft tevergeefs een factuur van € 51.375,00 en verschillende
betalingsherinneringen verstuurd. Hoew el KUZ op de bij w et voorgeschreven
w ijze is opgeroepen is niemand namens KUZ op de behandeling van het
verzoek tot faillietverklaring verschenen.
Over de oorzaken van het faillissement kunnen door gebrek aan informatie nog
geen mededelingen w orden gedaan.

03-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Niet bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1: Niet bekend.

03-10-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1: Niet bekend.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

03-10-2019
1

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: Niet bekend.

03-10-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1: Niet bekend.

03-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 7: Uit informatie van de Rijksdienst voor het W egverkeer is gebleken
dat gefailleerde sinds oprichting een groot aantal voertuigen op haar naam
geregistreerd had staan. De tenaamstelling van de meeste van deze
voertuigen zijn in het tw eede en derde kw artaal van 2017 gew ijzigd naar een
in 2017 opgerichte onderneming w aarbij de voormalig bestuurder van
gefailleerde betrokken w as als oprichter, bestuurder en enig aandeelhouder.
Het is op dit moment onduidelijk of gefailleerde een vergoeding heeft
ontvangen voor de overdracht van deze voertuigen.

10-03-2021
7

Verslag 8: Ook gedurende de huidige verslagperiode heeft de w ijziging van de
tenaamstelling van de voertuigen de aandacht van de curator en beraadt zij
zich over de eventueel te zetten vervolgstappen. Op dit moment is de curator
in afw achting van door derden te verstrekken informatie.

02-06-2021
8

Verslag 9:
Gedurende de huidige verslagperiode heeft de curator door het verzenden van
reminders aan de betrokkenen getracht de voor het rechtmatigheidsonderzoek
benodigde informatie te verkrijgen. Hierop is nog geen of onvoldoende reactie
ontvangen.

26-08-2021
9

Verslag 10: Recentelijk heeft de curator in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek een gedeelte van de opgevraagde informatie
ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zullen aanvullende vragen
gesteld w orden.

24-03-2022
10

Zie onderdeel (7) Rechtmatigheid.

23-06-2022
11

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1: Niet bekend.

03-10-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 7: Uit de bankafschriften van gefailleerde blijkt dat in de periode van
13 oktober 2014 tot en met 29 januari 2018 in totaal een bedrag van EUR
2.790.325 is overgemaakt naar één bankrekening. Uit de bankafschriften lijkt
te volgen dat door de begunstigde van die bankrekening een aantal leningen
zou zijn verstrekt aan KUZ voor een totaalbedrag van EUR 843.200. De curator
doet op dit moment onderzoek naar de titel/grondslag van de overige
betalingen (een totaalbedrag van EUR 1.947.125) en heeft daarover met de
advocaat van de begunstigde van de bankrekening gecorrespondeerd.

10-03-2021
7

Verslag 8: Gedurende de huidige verslagperiode heeft de curator de reactie
van de advocaat van de bestuurder bestudeerd. De curator is op dit moment in
afw achting van door derden te verstrekken informatie en zal zich daarna
beraden over de eventueel te nemen vervolgstappen.

02-06-2021
8

Verslag 9:
Ondanks het versturen van reminders mocht de curator nog geen of
onvoldoende informatie van de aangeschreven betrokkenen ontvangen.

26-08-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

03-10-2019
1

Verslag 1: Volgens opgave van ING Bank heeft gefailleerde een betaalrekening
met daarop een tegoed van € 11,21. Tot op heden hebben zich geen banken
met vorderingen op KUZ gemeld.

Toelichting vordering van bank(en)

31-12-2019
2

Verslag 2: Gedurende de verslagperiode is informatie afkomstig van de banken
bestudeerd en in kaart gebracht.

Toelichting vordering van bank(en)

18-12-2020
6

Verslag 6: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gereageerd op een
brief van ING Bank w aarin zij aangaf de bankrelatie met KUZ te w illen
beëindigen. De curator heeft ING Bank verzocht de bankrekening van KUZ
gedurende de periode w aarin de curator nog bezig is met haar
rechtmatigheidsonderzoek niet op te heffen. ING Bank heeft met het verzoek
van de curator ingestemd.

Toelichting vordering van bank(en)

10-03-2021
7

Verslag 7: In de afgelopen periode zijn de bankafschriften nader bestudeerd in
het kader van de voertuigen die op enig moment op naam van KUZ hebben
gestaan, alsmede in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: Niet bekend

03-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: Het aanschrijven van de banken.

03-10-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

03-10-2019
1

Verslag 2: Gedurende de huidige verslagperiode is de curator in contact
gekomen met de (indirect) bestuurder en heeft een eerste gesprek
plaatsgevonden. De bestuurder heeft toegezegd nadere informatie aan te
leveren.

31-12-2019
2

Verslag 3: Gedurende de verslagperiode heeft de (indirect) bestuurder
beperkte informatie aangeleverd. De aangeleverde informatie geeft, samen
met de informatie die de curator heeft verkregen gedurende het gesprek met
de (indirect) bestuurder, aanleiding tot nader onderzoek naar de oorzaken en
achtergrond van het faillissement. De curator zal dit onderzoek in de komende
verslagperiode vervolgen.

24-03-2020
3

Verslag 4:
Gedurende de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek gedaan
naar de oorzaken en de achtergrond van het faillissement. In de komende
verslagperiode zal de curator enkele voorlopige bevindingen die volgen uit het

23-06-2020
4

rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de rechter-commissaris. Daarnaast
zal de curator een voorstel met betrekking tot het verdere verloop van het
rechtmatigheidsonderzoek formuleren en dit voorleggen aan de rechtercommissaris.
Verslag 5:
De curator heeft de voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
voorgelegd aan de rechter-commissaris en telefonisch met de rechtercommissaris overlegd over het verdere verloop van het
rechtmatigheidsonderzoek. Uit dit overleg zijn een aantal vervolgstappen
voortgekomen w aar de curator in de komende verslagperiode nader uitvoering
aan zal geven.

22-09-2020
5

Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de voormalig (indirect)
bestuurder van gefailleerde aangeschreven en hem onder meer verzocht de
administratie van gefailleerde bij de curator aan te leveren. De curator heeft
van de voormalig (indirect) bestuurder een reactie op haar brief ontvangen, die
door de curator bestudeerd w ordt. In de komende verslagperiode zal de
curator bepalen of, en zo ja w elke, nadere stappen zij zal nemen.

18-12-2020
6

Verslag 7:
De curator heeft gedurende de huidige verslagperiode verder
gecorrespondeerd met de advocaat van de voormalig bestuurder, zal de
ontvangen informatie in de komende verslagperiode nader bestuderen en
eventuele vervolgstappen bepalen.

10-03-2021
7

Verslag 8:
Gedurende de huidige verslagperiode heeft de curator de ontvangen
informatie bestudeerd. De curator is op dit moment in afw achting van door
derden te verstrekken informatie en zal zich daarna beraden over de
eventueel te nemen vervolgstappen.

02-06-2021
8

Verslag 9:
Ondanks het versturen van een reminder mocht de curator nog geen of
onvoldoende informatie van de aangeschreven betrokkenen ontvangen.

26-08-2021
9

Verslag 10: Recentelijk heeft de curator een gedeelte van de opgevraagde
informatie ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zullen
aanvullende vragen gesteld w orden.

24-03-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1: Volgens informatie van de Kamer van Koophandel is de jaarrekening
over het boekjaar 2015 gedeponeerd op 10 april 2017. Daarna zijn geen
jaarrekeningen meer gedeponeerd.

03-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1: Volgens de gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst kapitaal van KUZ € 1,00.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

03-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1: Dient nog onderzocht te w orden.

03-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De belangrijkste crediteur in het faillissement van KUZ B.V. is de
belastingdienst. De curator heeft, gelet op het huidige boedelactief en de te
verw achte w erkzaamheden die noodzakelijk zijn om het
rechtmatigheidsonderzoek zodanig verder te brengen dat een procedure zou
kunnen w orden gestart, de belastingdienst verzocht om een boedelkrediet
beschikbaar te stellen. De belastingdienst heeft laten w eten een dergelijke
financiering niet te zullen verstrekken. Daarom zal het
rechtmatigheidsonderzoek niet w orden voortgezet en het faillissement
w orden afgew ikkeld.

23-06-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Tot nu toe is de enige bekende boedelvordering het salaris van de
curator.

Toelichting
De enige (bekende) boedelvordering is het salaris van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

23-06-2022
11

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: De belastingdienst heeft een vordering van € 17.443,00 ingediend
(aanslagen vennootschapsbelasting, rente en kosten).

Toelichting

31-12-2019
2

Verslag 2: Gedurende de huidige verslagperiode heeft de belastingdienst nog
diverse vorderingen ingediend w aardoor het totaalbedrag aan aanslagen,
rente en kosten € 968.864,00 is gew orden.
Daarnaast ontving de curator van de belastingdienst een vooraankondiging
inzake het opleggen van een naheffingsaanslag ex art. 29, lid 7 W et op de
Omzetbelasting. In dat kader heeft zow el telefonisch als schriftelijk contact met
de belastingdienst plaatsgevonden over onderbouw ing van de aannames die
belastingdienst terzake heeft gemaakt.

Toelichting

18-12-2020
6

Verslag 6: Gedurende de afgelopen verslagperiode is met de Belastingdienst
gecorrespondeerd, onder meer over de aangifte vennootschapsbelasting
2019.

Toelichting

10-03-2021
7

Verslag 7: De curator heeft telefonisch contact met de Belastingdienst gehad
over de aanslag vennootschapsbelasting 2019 en de toezegging gekregen dat
deze tot nihil zal w orden teruggebracht.

Toelichting

02-06-2021
8

Verslag 8:
Volgens telefonische informatie van de Belastingdienst zou de aanslag
vennootschapsbelasting 2019 tot nihil zijn teruggebracht. De desbetreffende
aanslag mocht de curator echter nog niet ontvangen en is schriftelijk bij de
Belastingdienst opgevraagd.

Toelichting

26-08-2021
9

Verslag 9: Gedurende de verslagperiode mocht de curator van de
Belastingdienst stukken ontvangen w aaruit blijkt dat de aanslag
vennootschapsbelasting 2019 tot nihil is teruggebracht.

€ 964.309,00
Toelichting
De vordering van de belastingdienst bedraagt een totaalbedrag €
964.309,00.

23-06-2022
11

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Nog geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

03-10-2019
1

Verslag 1: Kosten faillissementsaanvraag € 2.216,00, alsmede aanslagen
w aterschapsbelasting W est-Brabant voor een totaalbedrag van € 10.415,01.

€ 3.563,64

23-06-2022
11

Toelichting
Kosten faillissementsaanvraag € 2.216,00, alsmede aanslagen
w aterschapsbelasting W est-Brabant voor een totaalbedrag van € 1.347,64.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

03-10-2019
1

2

23-06-2022
11

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 68.557,13

03-10-2019
1

€ 65.360,39

31-12-2019
2

Toelichting
Verslag 2: € 65.360,39. Door vernietiging van eerder opgelegde gemeente
aanslagen is het
totaalbedrag lager gew orden.

€ 65.360,39

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-06-2022
11

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1: Nog geen mededelingen over te doen.

03-10-2019
1

Verslag 2: Nog geen mededelingen over te doen.

31-12-2019
2

Verslag 3: Nog geen mededelingen over te doen.

24-03-2020
3

Verslag 4: Nog geen mededelingen over te doen.

23-06-2020
4

Verslag 5: Nog geen mededelingen over te doen.

22-09-2020
5

Verslag 6: Nog geen mededelingen over te doen.

18-12-2020
6

Verslag 7: Nog geen mededelingen over te doen.

10-03-2021
7

Verslag 8: Nog geen mededelingen over te doen.

02-06-2021
8

Verslag 9: Nog geen mededelingen over te doen.

26-08-2021
9

De curator zal het faillissement gaan voordragen voor een opheffing bij
gebrek aan baten.

23-06-2022
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1: Aanschrijven van en correspondentie met enkele crediteuren.

03-10-2019
1

Verslag 5: Gedurende de verslagperiode heeft de curator van de
Belastingdienst een machtigingsformulier ten behoeve van een voor de curator
onbekende intermediair met betrekking tot het doen van aangifte
vennootschapsbelasting ontvangen. Naar aanleiding hiervan heeft de curator
de belastingdienst en de intermediair schriftelijk verzocht om een nadere
toelichting. De curator heeft inmiddels begrepen dat de machtiging automatisch
vanuit het softw arepakket van de intermediair aan de belastingdienst is
verzonden. De machtiging is inmiddels ingetrokken.

22-09-2020
5

Gedurende de afgelopen periode heeft een verhuurder contact gezocht met de
curator omdat er sprake zou zijn van een lopende huurovereenkomst op naam
van KUZ B.V. Uit de aangeleverde stukken, w aaronder de huurovereenkomst,
is gebleken dat deze huurovereenkomst niet is gesloten met (een
rechtsvoorganger van) KUZ B.V., maar met een andere (niet aan KUZ B.V.
gelieerde) vennootschap. De curator heeft de verhuurder hierover
geïnformeerd.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: Niet bekend.

03-10-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1: De curator zal trachten alsnog in contact te komen met de (indirect)
bestuurder en met de rechter-commissaris overleggen over eventuele
vervolgstappen.

03-10-2019
1

Verslag 2: De curator is in afw achting van de nader door de bestuurder aan te
leveren informatie, w aarna het vervolg verder bepaald zal w orden.

31-12-2019
2

Verslag 3: De (indirect) bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode
beperkt informatie aangeleverd. Deze informatie geeft, samen met de
informatie die de curator heeft verkregen gedurende het gesprek met de
(indirect) bestuurder, aanleiding tot nader onderzoek naar de oorzaken en
achtergrond van het faillissement. De curator zal dit onderzoek in de komende
verslagperiode vervolgen en de nader te nemen stappen bepalen.

24-03-2020
3

Verslag 4: Gedurende de afgelopen periode heeft de curator nader onderzoek
gedaan naar de oorzaken en de achtergrond van het faillissement. In de
komende verslagperiode zal de curator enkele voorlopige bevindingen die
volgen uit het rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de rechtercommissaris. Daarnaast zal de curator een voorstel voor het verdere verloop
van het rechtmatigheidsonderzoek voorleggen aan de rechter-commissaris.

23-06-2020
4

Verslag 5:
De curator heeft met de rechter-commissaris overleg gevoerd over haar
bevindingen die volgen uit het rechtmatigheidsonderzoek en de in dat kader te
nemen vervolgstappen. In de komende verslagperiode zal de curator naar
aanleiding van haar bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek nader actie
ondernemen.

22-09-2020
5

Verslag 6:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. In dat kader heeft de curator met de voormalig (indirect)

18-12-2020
6

bestuurder van gefailleerde gecorrespondeerd, onder meer over de
aanlevering van de administratie van KUZ. De curator zal in de komende
verslagperiode de van de oud-bestuurder van KUZ ontvangen reactie nader
bestuderen en haar eventuele vervolgstappen bepalen.
Verslag 7:
De curator heeft gedurende de huidige verslagperiode verder
gecorrespondeerd met de advocaat van de voormalig bestuurder, zal de
ontvangen informatie in de komende verslagperiode nader bestuderen en
eventuele vervolgstappen bepalen.

10-03-2021
7

Verslag 8:
Gedurende de huidige verslagperiode heeft de curator de ontvangen
informatie bestudeerd. De curator is op dit moment in afw achting van door
derden te verstrekken informatie en zal zich daarna beraden over de
eventueel te nemen vervolgstappen.

02-06-2021
8

Verslag 9:
Ondanks het versturen van reminders mocht de curator nog geen of
onvoldoende informatie van de aangeschreven betrokkenen ontvangen.

26-08-2021
9

Verslag 10: Recentelijk heeft de curator een gedeelte van de opgevraagde
informatie ontvangen en bestudeerd. Naar aanleiding daarvan zullen
aanvullende vragen gesteld w orden.

24-03-2022
10

Omdat de belastingdienst (als grootste crediteur) geen boedelfinanciering
beschikbaar zal stellen heeft de curator het besluit genomen het
rechtmatigheidsonderzoek niet voort te zetten. De curator zal derhalve de
rechter-commissaris verzoeken dit faillissement voor te dragen voor opheffing
bij gebrek aan baten. Dit verslag dient dan ook te w orden beschouw d als het
eindverslag.

23-06-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Onbekend.

03-10-2019
1

Verslag 2: Onbekend.

31-12-2019
2

Verslag 3: Onbekend.

24-03-2020
3

Verslag 4: Onbekend.

23-06-2020
4

Verslag 5: Onbekend.

22-09-2020
5

Verslag 6: Onbekend.

18-12-2020
6

Verslag 7: Onbekend.

10-03-2021
7

Verslag 8: Onbekend.

02-06-2021
8

Verslag 9: Onbekend.

26-08-2021
9

Verslag 10: Onbekend

24-03-2022
10

Dit verslag is tevens het eindverslag.

23-06-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: Opstellen faillissementsverslag.

03-10-2019
1

Verslag 2: Opstellen faillissementsverslag.

31-12-2019
2

Verslag 3: Opstellen faillissementsverslag.

24-03-2020
3

Verslag 4: Opstellen faillissementsverslag.

23-06-2020
4

Verslag 5: Opstellen faillissementsverslag.

22-09-2020
5

Verslag 6: Opstellen faillissementsverslag.

18-12-2020
6

Verslag 7: Opstellen faillissementsverslag.

10-03-2021
7

Verslag 8: Opstellen faillissementsverslag.

02-06-2021
8

Verslag 9: Opstellen faillissementsverslag.

26-08-2021
9

Verslag 10: Opstellen faillissementsverslag.

24-03-2022
10

Opstellen faillissementsverslag.

23-06-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

